
 หน้า   ๓๑ 
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ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม 
เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ
ตามมติคณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกันสังคม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และมาตรา  ๗๐   
แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  คณะกรรมการการแพทย์จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๗  มีนาคม  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป  เว้นแต่กรณี  
ผู้ทุพพลภาพประสบอันตรายหรือเจ็บ ป่วยฉุก เฉินวิกฤตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   
เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากรและ 
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอ่ืน  ให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  
เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีทุพพลภาพ  ลงวันที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“คณะกรรมการ”  หมายถึง  คณะกรรมการการแพทย์ 
“คณะอนุกรรมการ”  หมายถึง  คณะอนุกรรมการพิจารณาประโยชน์ทดแทนในคณะกรรมการ

การแพทย์  หรือคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดในคณะกรรมการประกันสังคมแล้วแต่กรณี 
“แพทย์”  หมายถึง  แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสํานักงานประกันสังคม  หรือ 

ผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมายเพื่อพิจารณากรณีทุพพลภาพ 
“สํานักงาน”  หมายถึง  สํานักงานประกันสังคม  สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพ้ืนที่  

หรือสํานักงานประกันสังคมจังหวัด  สํานักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาแล้วแต่กรณี 
“สถานพยาบาล”  หมายถึง  สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล 
“ผู้ทุพพลภาพ”  หมายถึง  ผู้ประกันตนที่คณะกรรมการการแพทย์  คณะอนุกรรมการหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานประกันสังคมพิจารณาวินิจฉัยให้เป็นผู้ทุพพลภาพตามประกาศสํานักงาน
ประกันสังคม  เร่ือง  กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีทุพพลภาพ  ลงวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

“ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต”  ได้แก่  การได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วย
กะทันหัน  ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต  ซึ่งหากไม่ได้รับปฏิบัติการแพทย์ทันทีเพื่อแก้ไขระบบหายใจ   
ระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบประสาทแล้ว  ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง  หรือทําให้การบาดเจ็บหรือ
อาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้นรุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้อย่างฉับไว  ตามประกาศ 
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กระทรวงสาธารณสุข  เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน   
การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยัง
สถานพยาบาลอื่น 

ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมรักษาการตามประกาศนี้ 

หมวด  ๑ 
ค่าบริการทางการแพทย์ 

 
 

ข้อ ๕ ให้ผู้ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์ตามหลักเกณฑ์  เง่ือนไข  และอัตรา  
ดังนี้ 

   ก. กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลของรัฐ 
    (๑) ประเภทผู้ป่วยนอก  จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็น

แก่ผู้ทุพพลภาพหรือสถานพยาบาลแล้วแต่กรณี 
    (๒) ประเภทผู้ ป่วยใน   จ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาล   

โดยคํานวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม  (Diagnosis  Related  Groups  :  DRGs)  ในอัตรา  ๑๒,๐๐๐  บาท 
ต่อหนึ่งค่าน้ําหนักสัมพัทธ์  (Relative  Weight) 

   ข. กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลเอกชน 
    (๑) ประเภทผู้ป่วยนอก  จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินเดือนละ  

สองพันบาท 
    (๒) ประเภทผู้ป่วยใน  จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง  ไม่เกินเดือนละ  

สี่พันบาท 
   ค. ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่ งผู้ทุพพลภาพตามมาตรา   ๗๐   (๕ )   

แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  กรณีเข้ารับบริการทางการแพทย์ให้เหมาจ่ายไม่เกิน
เดือนละห้าร้อยบาท 

ข้อ ๖ ในกรณีผู้ทุพพลภาพมีความจําเป็นต้องได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ  ให้สํานักงาน

จ่ายค่าเตรียมอวัยวะตามที่สภากาชาดไทยเรียกเก็บ  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และอัตราเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์

ทดแทน  ในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  

และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์
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และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน   

ลงวันที่  ๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

ข้อ ๗ ให้ผู้ทุพพลภาพมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์กรณีฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  

และให้รวมถึงการเตรียมเส้นเลือดสําหรับการฟอกเลือดด้วยเคร่ืองไตเทียม  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และอัตรา

เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  เร่ือง  หลักเกณฑ์และ

อัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  

๑๑  เมษายน  ๒๕๕๖  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  เร่ือง  หลักเกณฑ์และอัตราสําหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทํางาน  ลงวันที่  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๙   

ข้อ ๘ การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข   

เร่ือง  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน  การระดมทรัพยากร  และมี

ส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา  และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 

(๑) หมดสติ  ไม่รู้สึกตัว  ไม่หายใจ 

(๒) หายใจเร็ว  หอบเหน่ือยรุนแรง  หายใจติดขัดมีเสียงดัง 

(๓) ซึมลง  เหง่ือแตก  ตัวเย็น  หรือมีอาการชักร่วม 

(๔) เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน  รุนแรง 

(๕) แขนขาอ่อนแรงคร่ึงซีก  พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันดว่น  หรือชักต่อเนื่องไม่หยุด 

(๖) มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ  ระบบการไหลเวียนโลหิต  และระบบสมองที่อาจเป็น

อันตรายต่อชีวิต 

ข้อ ๙ ในกรณีผู้ทุพพลภาพประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต  เม่ือไปรับบริการ   

ณ  สถานพยาบาลเอกชน  ให้สํานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลตามหลักเกณฑ์  

วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด  และเม่ือครบระยะเวลา  ๗๒  ชั่วโมงแล้ว  ไม่สามารถส่งตัว 

ผู้ทุพพลภาพไปรับการรักษาต่อในสถานพยาบาลของรัฐได้  ให้สํานักงานประกันสังคมพิจารณาจ่าย

ค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลหรือผู้ทุพพลภาพตามคําแนะนําของคณะกรรมการการแพทย์

หรือผู้ที่คณะกรรมการการแพทย์มอบหมาย 
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กรณีที่ผู้ทุพพลภาพได้รับบริการทางการแพทย์ตามวรรคหนึ่งจนพ้นภาวะวิกฤตแล้วและสามารถ
ย้ายไปรับบริการทางการแพทย์  ณ  สถานพยาบาลของรัฐได้  แต่ผู้ทุพพลภาพปฏิเสธไม่ขอย้ายไปรับบริการ
ทางการแพทย์ตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล  ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในข้อ  ๕  (ข)  (๒)  ทั้งนี้  โดยหักค่าบริการทางการแพทย์ที่สํานักงานจะต้องจ่ายตามวรรคหนึ่งแล้ว   

หมวด  ๒ 
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค 

 
 

ข้อ ๑๐ ให้ผู้ทุพพลภาพหรือสถานพยาบาลที่ดําเนินการใส่อุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมให้แก่   
ผู้ทุพพลภาพ  เบิกค่าอุปกรณ์หรืออวัยวะเทียมได้ตามความจําเป็นจากสํานักงานประกันสังคม   
ตามหลักเกณฑ์  ประเภท  และอัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ในกรณีการเบิกรถนั่งคนพิการสําหรับผู้ทุพพลภาพที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยตนเองตลอดชีวิต  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย  ทั้งนี้  ในอัตราไม่เกินคันละ  
๑๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

หมวด  ๓ 
ค่าตอบแทนในการตรวจร่างกาย 

 
 

ข้อ ๑๑ ในการตรวจร่างกายผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  ให้
ดําเนินการ  ดังนี้ 

(๑) ให้สํานักงานนําผู้ประกันตนไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย  หากไม่สามารถนําผู้ประกันตน  
ไปพบแพทย์ได้  ให้แจ้งแก่แพทย์เพื่อเดินทางไปตรวจร่างกายนอกสถานที่และให้เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
เดินทางไปกับแพทย์ด้วย 

(๒) เม่ือแพทย์ได้ทําการตรวจร่างกายผู้ประกันตนแล้ว  ให้จัดทํารายงานตามแบบที่สํานักงาน
กําหนด  และเม่ือคณะอนุกรรมการได้มีคําวินิจฉัยแล้ว  ให้สํานักงานรายงานให้คณะกรรมการทราบ 

ข้อ ๑๒ ในการตรวจร่างกายผู้ประกันตน  ตามข้อ  ๑๑  ให้จ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนแก่แพทย์  
ดังนี้ 

(๑) รายงานการตรวจร่างกาย  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  และ 
(๒) กรณีที่ต้องออกไปตรวจร่างกายนอกสถานที่ทํางานประจําของแพทย์  ให้จ่ายค่าตอบแทน 

ในการทํางานชั่วโมงละ  ๕๐๐  บาท  (ห้าร้อยบาทถ้วน)  แต่ไม่เกิน  ๒,๕๐๐  บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  



 หน้า   ๓๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๓๑๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ต่อราย  เศษของชั่วโมงให้คิดเป็น  ๑  ชั่วโมง  โดยให้คํานวณระยะเวลาการเดินทางนับตั้งแต่ออกจาก
สถานพยาบาล  ที่แพทย์ประจําทํางานอยู่หรือสํานักงานประกันสังคมจนถึงเวลาเดินทางกลับถึง
สถานพยาบาลที่แพทย์ประจําทํางานอยู่หรือสํานักงานประกันสังคมแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๓ การเบิกจ่ายค่าตอบแทน  ตามข้อ  ๑๒  ให้เบิกจ่าย  ณ  สํานักงานแห่งท้องที่   
ที่ผู้ประกันตนทํางานอยู่  หรือสํานักงานที่เป็นผู้รับแจ้งและวินิจฉัยการเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย   
ของผู้ประกันตนรายนั้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ชาตรี  บานชื่น 
ประธานกรรมการการแพทย์ 


